
कावळा �शव�याला शा��ाधार आह केा ?आप�या ब�याच परपंराना व �ढ�ना शा��ाधार नाही तर काही �ढ� शा��ा�व��
आहते �या शा��ा�व��आहते �या सोड�या पा�हजते .काव�याचा व म्तृ ����या जीवा�माचा सबंधं आह .े

मतृ ����या �तस�या �दवशी �मशानात अ� पाणी ठेव�या�या �ढ�स शा��ाधार नाही .तस के�ही नय .ेमा� �याच देहा�ा
�दवशी ��याकम� करताना काक�प�ड ठेव�यास सा�ंगतल आेह .े

�यावळे� �या �प�डास कावळा �शवला नाहीतर �याजीवा��याची काहंी इ�छा रा�हली असत तेी पणू� कर�याच वेचन �मळपेय�त
�या �प�डाला कावळा �शवत नाही .तस वेचन कोणी �द�यास लगचे कावळा �शवतो ,अशी �कती तरी उदाहरण घेडललेी आहते
.

" एक उ�म व�ैयाकरणी प�ंडत होत .ेआप�या मलुाला प�ंडत कर�याची �याचंी इ�छा होती पण अक�मात मरण आल देहा�ा
�दवशी कावळा �शवनेा .बराच वळे वाट पा�हली .नतंर �या�ंया �म�ा�या ही गो� ल�ात आली व त्�ुया मलुाला मी �शकवने
व म्ोठा प�ंड़त करीन अस वेचन द◌तेाच कावळा �शवला .�यानतंर ह गेहृ�थ मा�ली�न साता�याला रोज पाच मलै चालत
जाऊन �श�ण दऊेन परत मा�लीला यते असत .ही ग�ु -�श�याची समुार पे�ास वषा�पवू� ��स� असललेी जोड़ी �हणज गे�ु
प रंामशा��ी गोडबोल वे �श�य �हणज◌ मेहामहोपा�याय कै पं

वासदुवेशा��ी अ�यकंर .

दहा�ा �दवशी �म�ाला �दलले वेचन यथाथा�न पेणू�

केल ,ेअशी माणस आेज ��म�ळआहते ..

सोलापरू �ज��ात एकागावी एका गहृ�थानी मरणो�र दहेदान केल हेोत .े

त गेहृ�थ �दवगंत झा�यावर व�डलानंी दहेदान केल अेस�यान �ेयाचं �े�या कमा��तर कर�याच केारण नाही ,अस सेमजनू न
कर�याच ठेर�वल .े पण �तस�या �दवसापासनू रोज कावळा घरात (अगंणात )

यऊेन काव काव क� लागला �याला हाकलल तेरी पनुः यते अस ,ेअस तेीन �दवस चाल हुोत .ेशवेट� मलुानंी व�डलाचंे

औधव�द�ेहक करणचे ठेर�वल वे त्स सेा�ंगतल .ेत�ेहापासनू कावळा यणे बेदं झाल .ेही घटना 2/3 वषा�तीलच घडललेी आह .े
याला कोणी अधं��ा �हण णार असले तर खशुाल �हणोत .पणआ�हास मा� तस �ेहण णे

अधं अ��चे वेाटत .ेकारण या घटना ��य� घडल�ेया आहते .

माणसानंा फ� उजडेात �दसत .ेमाजंराला उजडेात व अधंारातही �दसत .ेवटवाघळु व घबुड़ास फ� अधंारातच �दसत .ेअशी
�नर�नराळ� ��ी परम�ेरान �ेदललेी आह .े

तशी �या �प�डातील जीवा�मा �दस�याची द��� परम�ेरान केाव�यास �दली आह .े.

आपली इ�छा परुी हो�याच आे�ासन �मळपेय�त तो

जीवा�मा कावळयाला �शव दूते नाही .कावळ जेवळ यतेात पण उडनू जातात .

मतृ ��� काव�या�या

�पान येऊेन �प�डाला �पश�

करत ,ेअशी अनकेाचंी समजतू आह पेनै ��य�ात तस नेसनू तो जीवा�मा इ�छापतू�च वेचन �मळपेय�त

काव�यास म�जाव करतो.



�प�डाला कावळाच का �शवला पा�हज तेर काव�यास ही ��ी आह �ेहणनू .

जीवा�मा �दस�याची द��� काव�याला आह तेर �याचे

डो�यातील ल�स�माण ले�स तयार करता आली तर आपणासही �या �प�डातील

जीवा�मा �दस शूकेल ,अस वेाटनू जम�नीतील एका सशंोधकान तेशी ल�ेस कर�याचा �य�न स�ु केला आह .ेतशी ल�ेस

तयार झाली तरीही आपणास

जीवा�मा �दस शूकणार नाही .कारण ल�ेस ह जेीवा�मा

�दस�याच सेाधन नाही तर

ल�ेस बरोबर ती द��ीही पा�हज .ेतशी ��ी परम�ेराने

फ� काव�यालाच �्दली आहे

डो�यासारखा डोळा असनूही

अनके माणसानंा �दसत नाही

�स�या माणसानंा �याचे

डोळ इेतर माणसा �ंमाणचे

�दसतात पण �दस�याची

श�� �यात नसत .े�दस�याची श�� सयूा�ची

असत .ेपरम�ेरा�या

न�ेापासनू सयू� �नमा�ण

झाला आह .ेच�ो:सयू�

अजायत |अस पे�ुष स�ुात

�हटल आेह.े तसचे ' सयू�मे

च��ुश��ता ' अस �ेसर वेचन वदेातं आह .ेयाचा अथ�

पाह�याची श�� सयूा�मळुे

�मळत .ेडोळा ह पेाह�याचे

साधन आह .े�हणनू

काव�या�या डो�यासारखी

ल�ेस तयार केली तरी �यात



सयू�श�� नस�यान (े �वनी-

-�फतीत �ाणश�� नसते

�या�माण )े �या डो�यानंी

जीवा�मा �दसण शे�य

नाही .जीवा�मा हा वाय�ुप

असतो ..

�प�डाला काक�पश� होण हेा

एक �वधी ��या कमा�तरात

असतो .�वधीच पेालन करावे

लागत .ेबराच वळे वाट पा�न

कावळा �शवला नाही व �्या

मतृ ���ची इ�छा काय

रा�हली आह हे जेर समजू

शकल नेाही तर इ�छापतू�चे

आ�ासन अथा�तच दतेा

यणेार नाही .अशा वळे� ,�या

�वधीच पेालन कस केरणार ?

�वधीच पेालन करण के�रता

अशावळे� दभा�चा कावळा

क�न �याचा �पश� �या

�प�डाला करावा व �्यापढु�ल

कमा��तर कराव अेस शेा��

आह .े

अ�पावधीत कावळा �शवला

तर �या मतृ ���ची काहीही

इ�छा ,वासना रा�हली नाही अस मेाननू मो�ा समाधानान सेव� नातवेाईक



मडंळ� घरी परत जातात .

�प�डाला कावळा �शवण हेी

केवळ भावना नसनू �याचा

अनकेानंा वरील�माण �े�य�

अनभुव आललेा आह ,ेपढुेही

यते राहणार आह .ेत��हा

��यके मतृ ���च �े�या

कमा��तर करण केोणीही

अ��ने टेाळ नूय .े ��या

कमा��तर केल नेाही तर �या

���ला सद ग्�त �ा�त न

झा�यान तेो जीव घरातंच

घटुमळत राहतो व �्या घरात

समाधान शातंी लाभ दूते नाही. अशा एक - दोन �पढ़या ग�ेयावर कोणाच �े�या कमा�तर कर�याचे

रा�हल आेह येाच �ेान राहत

नाही .अशावळे� नारायण --

नागबली �क�वा ���प�डी �ा�

कराव लेागत .ेअसा नारायण

नागबली केल�ेयानंा घरात

समाधान ,शातंी लाभ�याचा

अनभुव अनकेानंा आला आह.े

सद ग्�त न �मळा�यान हेां

जीवा�मा काहंी घरातं सतं�त

होव दूते नाही .अशा सतं�त

न झाल�ेया जोड�याला

नारायण नागब�ल के�या



नतंर सतं�त �ा�त झा�याची

उदाहरण तेर भरपरू आहते ..

मुंज-ल�न या स�ंकारा�या म�ंाच वे त्�ंाचे

अथ� कोणी समजनू घते नाहीत तर या ��या कमा�चा

अथ� कोण समजनू घणेार ?

तो समजनू घतेला तर �या

मागील हते वू �व�ान

समजले ..


